
dukları, 1086'daki (1675) düğünyemeğin

de sadrazam sofrasına oturmalarından an
laşılmaktadır (Hezarfen Hüseyin Efendi, s. 
21 7). Sarayda beyaz etekliği olan gömlekle
riyle gezmez, üstlerine uzun etekli kaftan
lar giyinirlerdi. Şehzadeler sancağa çıktık
ları zaman maiyetlerinde kendilerine bağ
lı solaklar da gönderilirdi (Uzunçarşılı, Sa
ray Teşkilatı, s. 123, 124). Sadrazamların 
maiyetlerinde solak bulunmaz, buna kar
şılık muhzırbaşılar solakların başlığına ben
zeyen başlıklarıyla yürüyüp padişah alayı
na benzeyen bir görüntü oluştururlardı. 

Sadrazamların bayramın üçüncü günü 
Eyüp ziyaretleri sonrasında Şehzadebaşı'n

daki yeniçeri odaları önüne gelmesi ve bu
rada solaklar tarafından şerbet ikram edil
mesi adetti. 1088 (1677) yılında Vezlriazam 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın böyle 
bir ziyaretin ardından Edirnekapı'dan şeh
re girip yeniçeri odalarına geldiğinde 61 . 
orta solaklarının odabaşısının şerbet ikram 
etmesi bu geleneğin bir örneği olup solak
ların en itibarlı sınıf sayıldığının da bir işa
retidir (Teşr i fat!zade Mehmed, vr 79b). Ri
kab-ı hümayun solakları Bab-ı Hümayun'
da kendilerine ayrılmış olan odalarda kalır
lar ve sarayda nöbet tutarlardı. XVI. yüz
yıl sonunda yeni tayin edilen bir rikab so
lağı günlük 15 akçe alırdı (Uzunçarşılı, Ka

pukulu Ocakları, ll, 138) ve zaman içinde 
25 akçeye kadar terfi ederdi. Ayrıca her 
yıl bayramlarda bir takım elbise bayram
lık olarak verilirdi (BA, Cevdet-Saray, nr. 
340, 8103). Solakbaşıların yevmiyelerinin 
yanında zeametleri de olurdu. Solakların 
ise XVII. yüzyılda 9 akçe yevmiye aldıkları 
belirtilmektedir (Hezarfen Hüseyin Efen
di, S. 147). 

Solakların kendilerine mahsus özel kı
yafetleri vardı. Başlıklarının uçları yukarı

ya doğru konik bir şekilde daralırdı. Ön 
kısmı daha düz olan bu üçgenin uç kısmı
nın arkasına siyah tüy üstüne önceleri tur
na teli. sonraları bazan balıkçı! t üyü gibi 
çeşitli tüylerden yedi sekiz tane takılırdı; 
bu tüyler yelpaze şeklinde yukarıya doğru 
açıldığı için süpürge sorguç diye adlandı
rılmıştır. Bu özel başlığın alna yakın olan 
alt kısmında sırma veya madeni bir ku
şak olurdu. Yayabaşılar ve çorbacılar da 
solaklarınkine benzer tüylü sorguçlar kul
lanırlardı. Kaftanları kısa ve yenli idi. Yen
lerini biraz arkaya gelecek şekilde kuşak
larına sokarlardı. Kaftanın altına ise diz al
tına, bazan ayak bileğine gelecek şekilde 
beyaz bürümcük veya tülbent benzeri in
ce gömlek giyerlerdi. Çakşırlarının dizden 
ayak bileğine kadar olan kısımları bacak
larını saracak darlıkta olup kısa ve çorap 

gibi ayağı saran hafif çizmelerine bitişik
tL Kıdemlilerinin yeşil kaftan giydikleri kay
ctedilmişse de XVI. yüzyıl minyatürlerin
deki pek çok solak figürünün her renkte 
kaftan giydiği görülmektedir. Omuzların
da yaylarını, sırtlarında tirkeşlerini, belle
rinde hançerlerini ve kuşaklarına zincirle 
asılmış olarak kılıçlarını taşırlardı. XIX. yüz
yıl başlarında solak teşkilatı dağılacak ka
dar zayıflamıştır. Öyle ki merasimlerde so
lak olarak görev yapması için birtakım ye
niçeriler bulunup giydirilerek muhafız alayı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Yeniçeriliğin il
gasından sonra solak teşkilatı peyk teşki
latı ile birlikte 3 Mayıs 1829'da kaldırılmış. 
yerine rikab-ı hümayun hacternesi adı veri
len yeni bir bölük tayin edilmiştir. 
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SOLAKBAY, Muhammet Sadık 
(1885-1960) 

Din alimi, Erzurum müftüsü. 
_j 

Erzurum'da zengin ve kültürlü bir aile
nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba
sı Erzurum müftüsü Muhammed Hamid 
Efendi, büyük babası devrin ilim adamla
rından, Erzurum'da "Büyük Hoca" diye anı
lan Solakzade Ahmed Tevfik Efendi' dir. Ah
med Tevfik Efendi'nin babası Hacı Lutful
lah Ağa katıldığı cirit oyunlarında sapayı 
sol eliyle tutup attığı için "Solak" diye anıl
dığından aileye Solakzadeler denilmiş ve 
aile Soyadı Kanunu'ndan sonra Solakbay 
soyadını almıştır. Muhammet Sadık'ın do-
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Sadık 
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ğum tarihi hakkında farklı görüşler varsa 
da kendi el yazısıyla yazdığı bir notta, bü
yük babası Ahmed Tevfik Efendi 27 Şa
ban 1313'te ( 12 Şubat 1896) vefat ettiği 
zaman kendisinin on bir yaşında olduğu
nu belirtmesinden 1885 yılında doğduğu 
anlaşılmaktadır. İlk hacası Kur'an okuma
yı öğrendiği Salih Efendi adında bir zattır. 

Küçük yaşta iken Erzurum İbrahim Paşa 
Medresesi fahrl müderrisi olan dedesi Ah
med Tevfik Efendi'nin derslerine devam 
etmeye başladı. Onun vefatı üzerine aynı 
medresenin müderrisliğine getirilen baba
sı Muhammed Hamid Efendi'nin ders hal
kasına katıldı ve ondan icazet aldı. 191 o·
da babasının müftülük görevini yürüttü
ğü Erzurum'da müftü müsewidliğine ta
yin edildi. 1913'te babası ölünce onun ye
rine Erzurum müftülüğü görevine getiril
di. Ayrıca babasından boşalan İbrahim Pa
şa Medresesi müderrisliğini üstlendi; ida
dl ve rüşdiye mekteplerinde din dersleri 
verdi. 

I. Dünya Savaşı sırasında 16 Şubat 1916'
da Ruslar Erzurum'u işgal edince daha ön
ceden verilen göç izniyle ordunun art bir
likleri şehri terkederken o da ailesiyle bir
likte Erzurum'dan ayrıldı. Bir süre Kayseri 
ve Konya'da kaldıktan sonra İstanbul'a git
ti. Darü'l-hilafe Medresesi'nde ders verdi 
ve Darü'l-hikrneti'l- İslamiyye'nin çalışma
larına katıldı. Ruslar'ın Doğu Anadolu'dan 
çekilmesi üzerine 1917 yılının son günün
de Erzurum'a döndü. Ruslar'ın ve Erme
niler'in harabeye çevirdiği şehirde Erme
ni çetelerine karşı mücadele etti ve halkı 
Ermeniler'e karşı koymaya çağırarak göç 
etmemelerini istedi. 30 Ekim 1918'de im
zalanan Mondros Mütarekesi sonucu Er
meniler'in doğuda bir Ermenistan devleti 
kurma hayallerine karşı 3 Mart 1919'da 
oluşturulan Vilayat-ı Şarkıyye ve Müdafaa-i 
Hukük-ı Milliyye Cemiyeti'nin kurucuları ara
sında yer aldı. Mondros Mütarekesi hü
kümlerine göre Osmanlı ordusunun silah
larının galip devletlere teslim edilmesi ge
rektiği halde silahların İngilizler' e verilme-
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mesi hususunda Kazım Karabekir Paşa'ya 
yardımcı oldu. 23 Temmuz 1919'da Er
zurum'da düzenlenen Erzurum Kongre
si'ne gözlemci olarak katıldı. Şeyhülislam 
Dürrizade Abdullah Efendi'nin verdiği bir 
fetvaya mukabil Anadolu'daki mitrı hareke
tin şer'-i şerife uygun olduğunu savunmak 
üzere 17 Nisan 1920'de Ankara müftüsü 
Rifat Efendi (Börekçi) ve çevre müftülerin
ce verilen ve Erzurum Müftülüğü'ne gön
derilen fetvayı ilmi bir heyetin gözetimin
de gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra im
zalayarak 19 Nisan 1920'de Ankara Müf
tülüğü'ne yolladı. 

Kazım Karabekir Paşa, Şark Cephesi ku
mandanı sıfatıyla 7 Haziran 1920'de sefer
berlik ilan edince Muhammet Sadık, Erzu
rum'da ulucamiyi boşalttırarak depo ol
mak üzere kumandanlık emrine verdi. 
11 Haziran 1920'de Erzurum Müdataa-i 
Hukuk Cemiyeti merkezi tarafından yayım
lanan ve halkı Şark Cephesi'ni destekleme
ye çağıran binlerce beyannamenin dağıtıl
masını sağladı. Ordunun ihtiyaçlarını kar
şılamak için halktan yardım toplayıp cep
heye gönderilmesine önderlik etti. Rusya'
nın 1921 'de Türkiye üzerinde ve özellikle 
doğu bölgelerinde arttırmaya başladığı Bol
şevizm propagandalarına karşı Erzurum
lular tarafından Hoca Raif Efendi'nin baş
kanlığında kurulan Muhafaza-i Mukadde
sat ve Müdataa-i Hukuk Cemiyeti'nin ku
rucuları arasında yer aldı ve cemiyetçe neş
redilen iki beyannameye imza koydu. Bu 
yoğun çalışmaları yanında Erzurum'daki 
çeşitli medreselerde ders vererek birçok 
talebe yetiştirdi; ayrıca modern bir prog
ramla Erzurum Darü'l-hilafe Medresesi'ni 
açtı, bu mektepte idarecilik ve öğretmen
likyaptı. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra işgal sı
rasında harap olan Erzurum'un cami, mes
cid ve medreselerinin iman ile uğraştı. 
Kur'an- ı Kerlm'i vaaz yoluyla tefsir ede
rek hatmetme geleneğini sürdürdü. De
desinden ve babasından kalan hatmi ta
mamladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'i Lala 
Mustafa Paşa Camii kürsüsünden vaaz yo
luyla iki defa daha hatmetti, üçüncüsü
nü bitirmeye ömrü yetmedi. Pir Ali Baba 
adında bir zat tarafından başlatılan ve Er
zurum' da dini bir gelenek haline gelen, 
araya ı. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'
nin girmesiyle kesintiye uğrayan "binbir 
hatim" geleneğini 1937'de yeniden baş
lattı. 3 Temmuz 1960'ta vefat etti ve Er
zurum Asri Mezarlığı'ndaki aile kabrista
nına defnedildi. 

Muhammet Sadık dini kaynakları iyi bi
len, hurafe ve batıl inançtarla mücadele 
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eden, zeki ve ileri görüştü bir alimdi. Arap
ça ve Farsça'yı şiir yazabilecek ölçüde bi
tirdi. Şiir ve edebiyattan hoşlanır, vaazla
rında ve sohbetlerinde sözlerini şiirlerle 
süslerdi. Kendisinin de bazı muammaları 
ve özellikle aşk konusunda kasideleri var
dır. Felsefe ve mantık yanında dini ilimler
de de geniş bilgiye sahipti. Eser yazmak
tan çok talebe yetiştirmeye önem veren 
Muhammet Sadık'ın Mühe~~ebü'l-meta
lib fi'l-fera'iz, Dini Yönden Coğrafya, 
Tasavvurat ve Tasdikat Üzerine Bir 
Şerh adlı basılmamış eserleri vardır. 
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SOlAKZADE MEHMED HEMDEMi 
(ö. 1068/ 1658) 

L 
Osmanlı tarihçisi, musikişinas. 

_j 

Üsküp kökenli olan babasının padişah 
muhafızlarının başı (solakbaşı ) olmasından 

dolayı Solakzade diye anılır. Tarihinin mu
kaddimesinde kendini "ta ezelden ehl-i 
halin mahremi, bende-i hadi Mehemmed 
Hemdeml, eş-şehir be-Solakzade" şeklin
de tanıtmasından asıl adının Mehmed, şi
irlerinde kullandığı mahlasının "Hemdeml'' 
olduğu anlaşılır; musikide Miskal1 şöhre
tiyle bilinir. Hayatı hakkında fazla bilgi yok
tur. Ancak İstanbul'da doğduğu, babası
nın padişah muhafızı olmasından dolayı 

küçük yaşlardan beri saraya girip çıktığı 
söylenebilir. Bu sayede Enderun'da eği
tim gördükten sonra gençliğinden itiba
ren IV. Murad'ın musahibleri arasına gir
di. Saraydaki görevleri halkkın da yeterli bil
gi yoksa da Evliya Çelebi onun gece gün
düz N. Murad'ın huzurunda bulunduğun
dan söz eder. Bu da Has Odalı veya 1635 
yılında bu padişah tarafından ihdas edilen 
Seferli Odası'ndan olabileceği kanaatini ve-

rir. "Hemdemi" mahlasını bu musahibliği 
sırasında almış olması kuwetle muhtemel
dir. IV. Murad'ın vefatından sonra Sultan 
İbrahim ve IV. Mehmed'in saltanat dönem
lerinde de sarayda kaldığı anlaşılan Solak
zade, tarihini IV. Mehmed dönemi has oda
başılarından Hasan Ağa'nın teşvikiyle yaz
dı. İstanbul'da vefat eden Solakzade Meh
med, Silivrikapı'dan Seyyid Nizarn Derga
hı'na giden caddenin sağında bir köşeye 
defnedildi. Mezar taşı bugün mevcut de
ğildir. Kaynaklarda şiir, inşa ve musikide 
mahir, rindmeşrep, nüktedan ve geniş ta
rih bilgisine sahip biri olarak nitelenir. Çağ

ctaşı olan bir başka Solakzade ile karıştırıl
mıyorsa nakkaşlıkyönünden de söz edilir. 

Eserleri. 1. Tarih . Daha ziyade Tarih-i 
Solakzade (Solakzade Tarihi) olarak anı
lan eser muhtasar ve popüler nitelikte bir 
Osmanlı tarihidir. Telif sebebi olarak mü
ellif küçüklüğünden beri tarih kitaplarına 
düşkün olduğunu, özellikle dönemin pa
dişahı IV. Mehmed devri olaylarının içinde 
yer aldığını, bunları yazmak istediğini, fa
kat bir türlü fırsat bulamadığım belirttik
ten sonra eserini defalarca ihsanlarına maz
har olduğu Has Odabaşı Hasan Ağa'nın teş
vikiyle kaleme almaya başladığını belirtir. 
Çağdaşı Güftl'ye göre padişah tarafından 
Hoca Sacteddin Efendi'nin tarihini icmal 
etmesi istenmiş, o da bu emri yerine ge
tirmiştir. NitelrJm, "Umarım Hazret-i Hak'
tan ki bu takrlr ü beyan 1 Ola malkbı11-i hü
mayı1n-ı şehinşah-ı cihan" beytinden eseri
ni bu padişaha sunmuş olabileceği düşü

nülebilir. Kitap, devletin kuruluşundan baş
lar ve 1 067 ( 1657) yılına kadar gelir (TSMK, 
111. Ahmed, nr. 3078) . Ancak bazı yazma
larının 1 053, bazılarının 1054 ( 1644) yılına 
kadar gelen olayları ihtiva etmesi eserin 
birkaç telif merhalesi geçirmiş olmasıyla 
izah edilebilir. Kitabın yurt içinde ve yurt dı
şında birçok yazma nüshası vardır. Viyana 
Mill1 Kütüphanesi'ndeki nüsha Hammer'in 
koleksiyonundan intikal etmiştir. MüeUif ta
rihini yazarken Molla Hamza'nın tarihinden, 
"tarihçilerin şeyhi" olarak nitelediği Aşık
paşazade'nin Tevarih-i Al-i Osman'ın
dan, Ruhi Çelebi ve Neşri'nin tarihlerin
den, idris-i Bitlist'nin Heşt Behişt'inden. 
Şerefeddin Ali Yezdl ile Hatifi'nin Timur
name'lerinden, Celalzade Mustafa Çelebi'
nin Tabakiitü'l-memalik'inden, Mecdl'
nin eş-Şe]fa'~u'n-nu'maniyye tercüme
sinden, An Mustafa Efendi'nin Künhü'l
ahbar'ından, Hasanbeyzade Ahmed Pa
şa'nın ve Peçuylu İbrahim Efendi'nin ta
rihlerinden nakillerde bulunduğunu belir
tir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman döne
mine kadar olan kısımda adını vermediği 


